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Horizontaal

13 Is gewenst in 
December. (4,10)

15 Zo is iemand bezig 
die op 31 december 
over de datumlijn reist 
om Oud en Nieuw 
meer dan eens te 
vieren. (18)

19 Het licht waar we 
afscheid van nemen. 
(9)

20 Intercedenten. (13)

22 Zij geloven niet in 
geld. (12)

25 Rotnieuws voor 
geldhandelaars. (14)

26 Boek over inrichting. 
(15)

27 Bij de deskundige 
draait het op een 
rotatie uit. (10)

29 Voor dat beestje is 
een wasmiddel goed. 
(6)

30 Auto van bimetaal die 
gesleten is. (9)

32 Wezen met verstand 
van flora en fauna. 
(11)

34 Monster dat goed met 
cijfers is. (14)

36 Feest omdat de 
matchfixing wat 
opleverde. (10)

38 Medialocatie bij het 
Kröller-Müller 
Museum. (11)

40 Die positie zal wel 
bevallen. (7)

43 Opgeslagen 
documenten met 
Bijbelpassages. (14)

45 Streken 
voorschrijven. (8)

48 Deel van de 
competitieladder. (13)

50 Werk dat van jong tot 
oud aanspreekt. (11)

51 Plantenziekte. (9)

54 Kom maar op met die 
sushi bij het 
kerstmaal! (2,4,3,4)

55 Hoe dieper die is, hoe 
meer men ziet. (9)

57 Knollenkweker. (13)

58 Grote glazen om te 
blazen. (6)

59 Zich in het water 
begeven. (11)

60 Tweemaal eind 
december. (11)

62 Dierenverblijf dat we 
bij de Bijenkorf 
vinden. (12)

64 Aard-letter. (8)

68 Landheer met een 
grote politieke 
betekenis. (9)

70 Tijdreis. (5,5)

72 Die levert misschien 
een geslaagd 
antwoord op. (11)

74 Schelp die blazers aan 
het oor houden. (12)

76 Erfstukje. (3-7)

77 Zo royaal klinkt het 
zoveelste 
televisiespelletje. (7)

79 Straf voor kinderen en 
voetballers. (11)

81 Was het maar 1 
januari. (14)

83 Zeggen we van een 
saaie, onopgetuigde 
kerstboom. (4,2,4,3,3)

85 De geloofsartikelen 
van knappe studentes. 
(11)

87 Op dezelfde wijze 
korte tijd geen 
verschil van mening. 
(8)

89 Famile van het 
sneeuwklokje. (7)

91 Vaatwerk dat altijd 
morst? (8)

92 Bak- en 
schoonmaakgerei. 
(18)

94 Stenen bikken. 
(3,2,4,4)

95 Daaruit kunnen we 
een feestprogramma 
kiezen. (9)

96 Bestaat uit grote 
hopen Zuid-Afrikaans 
geld. (12)

97 Superbeleefdheid die 
we eerder gezien 
hebben. (3-8)

Vertikaal

1 Smerige humor in de 
vuilnisemmer. (8)

2 Hij gaat dus niet tot 
op het bot om 
leegstand te 
voorkomen. (10)

3 Die blinkt uit met de 
speer en de discus. (8)

4 Opwegen. (6)

5 '1984' (8)

6 Zitelementen. (10)

7 Dit is echt zoet. (12)

8 Dan mag het niet zo 
zijn. (8)

9 Ruzie tussen Jan 
Klaassen en Katrijn. 
(8)

10 Vaststaande 
kloostergemeenschap. 
(2,10,4)

11 Die heropent de 
besprekingen over de 
koudegolf. (8)

12 Extra koffie maken bij 
de begrafenis. (8)

14 Onderscheiding voor 
een oud-dictator 
waarvoor betaald 
wordt. (10)

16 Hier gooit een 
veeldrinker zij geld 
overheen. (7)

17 Hiermee wordt de 
veekeuring bevestigd. 
(10)

18 Ijsvereniging die bij 
extreme kou in de 
weer is. (12)

19 Verzekeringsbewijs 
dat niet lekker loopt. 
(7)

21 Prent die u bij de 
kassa kunt vinden. (3)

23 Artiest die niet stilzit. 
(19)

24 Hoofdsteun. (20)

28 Speelde Jack 
Nicholsen in The 
Shining. (8)

31 Zo mogelijk de 
hoogste engel. (6)

33 Ongeduldig 
voetenwerk. (9)

35 Zijn innemende 
gedrag berust op 
traditie. (15)

37 Kerstperiode. (7)

38 Klinkt als 
dubbeldrank uit de 
buurt van Delfzijl. (6)

39 Als één man staan 
achter het oplossen 
van het fileprobleem. 
(2,4,7)

41 Uit- en ingeschakeld 
gaat het heen en weer. 
(2,2,3)

42 Heeft een 
gewaardeerde 
muziekgroep 
omhanden. (13)

43 't Scheepsverblijf staat 
op het spel. (5)

44 Post van een 
reisorganisatie 
waarmee iets te 
winnen valt. (9)

46 Een dagelijks 
verschijnende Avenue 
heeft meer niveau. 
(14)

47 Dat is geen werk! (9)

49 Niet via dit zit er 
verband in. (7)

52 Vers lof. (5)

53 Geen achterbakse 
echtgenoot. (14)

56 Ga eens flink aan het 
werk in de bakkerij. 
(7)

61 Illegale radiostations 
die nuttig bezig zijn. 
(10)

63 Degenen die na 
achten kwamen. (7)

64 Vrouwelijke broeder. 
(3)

65 Bomen met de DNB-
president. (10)

66 Op grote afstand 
slagen. (10)

67 Die weet alles van 
verlangens. (11)

69 Mooie grafzerken. 
(10)

71 Hierdoor zien vogels 
dat ze steken. (10)

73 Gebakken omeletten. 
(10)

75 Dubbel bot. (9)

78 Je favoriete favoriete. 
(8)

80 Heb jij een 
voorbeeldfunctie?Doe 
niet zo raar. (3,2,3)

82 Bunzing die het 
kerstontbijt verpest. 
(8)

84 De houding na de 
scheiding verklaart 
veel. (6)

86 Vorm van onderwijs 
waarmee het 
bergafwaarts gaat. (6)

88 Die zitten in de 
feestkleding van 
mensen die in de 
plooi blijven. (6)

90 Vangt vogeltjes 
(gemeentenaam). (5)

93 Natuurwinkel. (4)


